Aljin kotiček
Če ljudje preganjamo vrane in se do njih grdo vedemo, si
to zapomnijo. To pomeni, da se bodo tudi one do nas vedle
napadalno! Če pa vrane pustimo pri miru, nas bodo tudi
one pustile pri miru. Če srečaš vrano, jo zato le tiho opazuj.
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Vrane med seboj tudi komunicirajo. Sporočajo si, kaj se
dogaja v njihovem okolju: kje se splača iskati hrano in na
katerih mestih nanje preži nevarnost.

Prosim, pusti me pri miru

Divje živali najdemo vsepovsod, tudi v mestih. Nekatere živali so tako plašne, da jih
komaj opaziš, druge pa so bolj pogumne in se zato z njimi pogosteje srečaš.
Mednje spadajo tudi vrane.
Sivo vrano prepoznaš po značilnem sivo-črnem perju,
oglaša pa se z glasnim krakanjem. Srečaš jo skoraj povsod
po Sloveniji, saj živi predvsem v okolju, kjer so tudi ljudje.
Najraje ima nizke travnate površine z drevesi, kjer lahko
varno gnezdi. Redkeje jo vidiš le v gorah ali strnjenih
gozdovih.

Mesto je tudi moj dom
Vrane živijo v človeških naseljih, odkar ta obstajajo. Tukaj so
namreč živele pred nami. Kjer so danes mesta, je bila nekoč

narava. Vrane so se prilagodile
na svoje novo okolje in ostale
tu. V mestu so namreč bolj
varne pred plenilci, lažje pa
poiščejo tudi zavetje in hrano
zase.
Nekoč so ljudje vrane v mestih
cenili, saj so skrbele za večjo
čistočo mest. Vrane so vsejede, kar
pomeni, da se na njihovem jedilniku
znajde skoraj vse. Pospravljajo ostanke človeške hrane,
pojedo trupla poginulih ali povoženih živali, prehranjujejo
se tudi z žuželkami.

Ko vrane po smetnjakih brskajo za hrano, včasih razmečejo
naše smeti. To lahko preprosto rešimo s pokritimi zabojniki,
ki jih vrane ne morejo odpreti.

Imam dober spomin
Sive vrane so zelo pametne in imajo zelo dober spomin.
Razumejo, da imajo njihova dejanja lahko posledice. Znajo
izdelati preproste predmete, s katerimi pridejo do hrane.
Posebej dobro pa si zapomnijo slabe izkušnje.
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Vrana je zelo iznajdljiva
pri iskanju hrane. Različne
oreške ali školjke pobere
s tal, zleti v zrak in jih
spusti na tla, da se lupina
razbije. Lahko se celo nauči
loviti ribe tako, da v vodo
vrže košček kruha. Ko riba
priplava po kruh, jo vrana
ujame.
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– naše bistre prijateljice

Posebej spomladi in poleti lahko srečaš mlade vrane, ki še
ne morejo leteti in predvsem skakljajo okrog. Take vrane
niso zapuščene, ampak se še učijo preživeti v naravi. Njihovi
starši so blizu in skrbijo zanje, zato jih pusti pri miru.

Rada sem v družbi drugih vran
Vrane so zelo družabne in jih pogosto vidimo v skupinah.
Več se jih zbere na kupu na poljih in ob drugih virih hrane,
skupaj pa tudi prenočujejo. Glavni razlog za to je varnost.
V veliki skupini so bolj varne pred plenilci, hkrati pa lahko
hitreje opazijo bližajočo se nevarnost. So zelo skrbne,
pri vzgoji mladičev staršem pomagajo sorodniki in vranji
prijatelji.

Vranji starši so zelo skrbni in
zaščitniški do svojih mladičev,
prav tako pa lahko varujejo
svoja gnezda. Vrane zato
pusti čisto pri miru in jih
opazuj le od daleč. Če prideš
preblizu, se namreč lahko
ustrašijo in te poskusijo
odgnati, lahko celo napadejo.

Mlada vrana

Vrane so zelo koristne. Prehranjujejo se z žuželkami, ki
napadejo naša polja. Ker jedo tudi različne odpadke hrane
in mrhovino, skrbijo za čistejše okolje. So zelo pametne in
imajo dober spomin. Pomembno pa je, da jih pustiš čisto pri
miru in jih opazuješ le od daleč.
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